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➔ czy takiemu podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT od faktur z tego okresu?
➔ czy może dokonać rejestracji do VAT z datą wsteczną?

Przeanalizujemy podatnika, który

➔ omyłkowo nie wysłał zgłoszenia VAT-R od US
➔ od pierwszej sprzedaży wystawiał faktury z VAT
➔ wysłał deklaracje rozliczeniowe do US za pierwsze miesiące



Kejs 1

- 09/2021 - rejestracja JDG usługi prawnicze (obowiązek rejestracji czy zwolnienie?) 
poprzez CEIDG

- Przedsiębiorczyni - wypełniła wraz ze złożeniem wniosku CEIDG-1, VAT-R jednak ten nie 
został załączony ostatecznie - czego przedsiębiorczyni nie zauważyła. 

- Od 09/2021 cały czas działa w charakterze podatnika VAT czynnego (składa deklaracje 
VAT, prowadzi ewidencję VAT,  wystawia faktury z VAT i w ramach składanych deklaracji 
odlicza VAT od zakupów do JDG)

- 12/2021 - TELEFON Z US - NIE MAMY REJESTRACJI DO VAT
- Złożenie VAT-R  z datą wstecz - a co robi US? ODRZUCA!



W Urzędzie Skarbowym odmówiono Pani jednak przyjęcia wniosku VAT-R z datą wsteczną, tj. 
od momentu faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (tj. od (...) września 2021 r.). 
Jako podatnik, wskazała Pani, że składa regularnie deklaracje, nalicza i odprowadza podatek 
VAT. Pomimo tego, Urząd Skarbowy nie zgodził się na rejestrację z datą wsteczną. Została 
Pani poinformowana, że w związku z brzmieniem art. 96 ust. 1 ustawy o VAT będzie mogła 
Pani być podatnikiem czynnym dopiero od 14 stycznia 2022 r., tj. od momentu wpływu 
wniosku VAT-R do Urzędu Skarbowego. Z taką datą polecono Pani złożyć zgłoszenie.
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Czy przedsiębiorczyni ma prawo do rejestracji jako podatnik VAT 
czynny z datą faktycznego rozpoczęcia działalności, tj. od września 
2021 r., skoro od tego momentu chciał być podatnikiem VAT 
czynnym i działał jako podatnik VAT czynny i co za tym idzie - czy 
ma prawo do złożenia aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R 
od września 2021 r.?



Od czego zaczniemy analizę?



Co podlega opodatkowaniu?
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 685 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą o VAT”:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i  odpłatne świadczenie 

usług na terytorium kraju.



Kto to jest podatnik?
Definicja podatnika została ujęta w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Stosownie do tego artykułu:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, 

wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w  ust. 2, bez względu na cel lub rezultat 

takiej działalności.



Co to jest działalność gospodarcza?

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 15 ust. 2 ww. ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym 

podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne 

zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w  szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu 

towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.



Kiedy dokonać rejestracji?

Zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy:

Podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności 
określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem 
ust. 3.



Rejestracja do VAT przez US

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy:

Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje 

podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako 

„podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.



Przesłanki do odmowy rejestracji przez US
Zgodnie z art. 96 ust. 4a:

Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli:

1)    dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub

2)    podmiot ten nie istnieje, lub

3)    mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub

4)    podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, lub

5)    z posiadanych informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 
Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 
119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej, lub

6)    wobec tego podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.



Obowiązki podatników VAT (m.in.)

Zgodnie z art. 99 ustawy:

Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za 

okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z 

zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c, art. 133 i art. 138g ust. 2.



Stanowisko KIS
W niniejszej sprawie od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej tj. (…) września 2021 r. zachowywała się Pani jak czynny 
podatnik podatku od towarów i usług. Od początku prowadzenia działalności gospodarczej wystawiała Pani faktury VAT naliczając 
podatek VAT, wypełniała Pani miesięczne deklaracje podatkowe odprowadzając należny podatek do urzędu skarbowego. Prowadzi Pani 
także, zgodnie z art. 109 ust. 3 Ustawy o VAT, ewidencję do celów rozliczeń podatku VAT.

Okoliczności te wskazują, że pomimo formalnego braku rejestracji do podatku VAT zachowywała się Pani jak zarejestrowany czynny 
podatnik podatku VAT. Takie zachowanie wskazuje, że od chwili rozpoczęcia działalności zamierzała Pani być czynnym podatnikiem 
podatku VAT.

W konsekwencji powinna Pani złożyć do urzędu skarbowego formularz VAT-R podając faktyczną datę złożenia zgłoszenia do urzędu. 
Następnie powinna Pani skorygować zgłoszenie rejestracyjne VAT-R poprzez jego aktualizację i wskazując w nim datę faktycznego 
rozpoczęcia działalności, tj. (…) września 2021 r. oraz wskazać faktyczny okres rozliczeniowy, za który złożyła Pani pierwszą deklarację 
VAT.

Zatem Pani stanowisko w zakresie prawa do rejestracji jako podatnik VAT czynny z datą faktycznego rozpoczęcia działalności jest 
prawidłowe.



MF - stanowisko
Co w przypadku, gdy masz obowiązek rejestracji do VAT, ale go nie wypełnisz? Należy rozróżnić dwa przypadki.

❖ Jeśli nie zarejestrowałeś się do VAT, ale zachowujesz się jak podatnik VAT czynny – składasz deklaracje i 
płacisz VAT, organy podatkowe pozwalają zwykle złożyć formularz rejestracyjny VAT-R z datą wsteczną. 
Zdarza się jednak, że urząd ze względu na brak rejestracji kwestionuje prawo do odliczenia VAT naliczonego 
(zapłaconego z faktur zakupowych).

❖ Jeśli mimo takiego obowiązku (na przykład po przekroczeniu limitu 200 tys. zł) nie zarejestrowałeś się do 
VAT, nie składasz deklaracji i nie płacisz VAT – organ podatkowy może nałożyć na ciebie karę. Brak 
rejestracji dla celów VAT połączony z brakiem składania deklaracji i brakiem zapłaty podatku jest 
traktowany jako nieujawnienie podstawy opodatkowania. To przestępstwo karne-skarbowe zagrożone 
nałożeniem grzywny, a nawet ograniczeniem wolności.



Dziękuję za uwagę
Ewelina Dulęba :)


